
П Р О Т О К О Л №:2 

 

Днес, 12.08.2019г, в гр.Шумен, в сграда „Лъчетерапия”, на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, Конферентна зала, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” 

№63, ет.4 се проведе заседание на комисията за провеждане на процедура – открита 

процедура по ЗОП – „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО 

ПРИЛОЖЕНИЕ №:1”, Комисията, назначена със Заповед №108/12.08.2019г, на 

Упълномощено лице по ЗОП започна работа в 15.30 часа в пълен състав. 

Комисията разглежда съответствието на офертите с изискванията на 

възложителя за лично състояние и подбор. 

Съгласно обявата, се изисква: 

Опаковката включва следните документи: 

1.Папка № 1 „Заявление за участие”, която включва: 

1.1.Опис на представените документи; 

2.2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно 

личното състояние на участника и критериите за подбор , предоставен от Възложителя 

в два  формата - .xml и .pdf: /еЕЕДОП – Приложение №2/;   

2.Папка №2 „Техническо предложение», което съдържа: 

2.1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация, изготвено по Приложение № 3.  

2.2. Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в 

случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ – свободен текст; 

2.3. Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните 

продукти за целия срок на договора – свободен текст; 

2.4. Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за 

употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ, 

притежават сертификати удостоверяващи качеството на продуктите, липсват 

официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствени продукти 

- с подпис и мокър печат, ПО ОБРАЗЕЦ 

2.5. Декларация, че оферираните лекарствени продукти имат нормативно 

определена цена, съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ и предлаганата от участника цена 

не надвишава стойността на опаковка изчислена на база референтна стойност, в случай, 

че участникът бъде определен за изпълнител автоматично ще съобразява промените на 

държавно регулираните цени, когато е в полза на Възложителя и ще доставя 



лекарствените продукти на намалените цени, считано от датата на промяна на 

последните в Позитивен лекарствен списък - с подпис и мокър печат, ПО ОБРАЗЕЦ. 

2.6. Относно ОП №2, номенклатура №64 - участниците в процедурата, да 

предоставят "кратка характеристика на продукта", в която да има индикация за ГИСТ!!! 

2.7. Образец № 3 - Декларация по ЗЗЛД; 

2.8.Образец №7  - Декларация  по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от Закона за 

обществените поръчки 

2.9.Образец №8  - Декларация по чл.101, ал.11 от Закона за обществените 

поръчки 

2.10.Образец №9 – Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

2.11.Образец №10 - Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

3.Папка№3 „Ценово предложение”- „Ценово предложение на участника” се 

изготвя  по Приложение № 4 " /; Представя се на хартиен и магнитен носител/ 

 

Съответствие на участниците с критериите за подбор 

1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието си с критериите за подбор,  чрез представяне на Единен европейски 

документ за обществени поръчки /еЕЕДОП – Приложение №2/.  

* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от 

възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които 

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.   

* Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече 

от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.  

* Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие 

в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или 

за някои от лицата.  

 

Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние: 



1. Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за 

задължително отстраняване:  

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното 

състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не 

отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП - основания за 

незадължително отстраняване:  

Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал.1 от ЗОП относно личното 

състояние на участниците са не са задължителни, затова участници, които не 

отговарят на посочените изисквания няма да бъдат отстранени от участие в 

процедурата. 

3.Спазване на нормативноустановените изисквания на чл. 107 от ЗОП от 

участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на 

посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок 

от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

Мерки за доказване на надеждност: 

1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

2. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, 

ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на 

своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като 

доказателства за надеждността  си документ за извършено плащане или споразумение, 

или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните 

са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с 

посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на 

изплащане на дължимо обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за 

потвърждение на описаните обстоятелства. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В 

случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или 



отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените 

доказателства се посочват в решението за класиране.   

Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор   

С критериите за подбор се определят минималните изисквания за 

допустимост на офертите.   

1.Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за 

упражняване на професионална дейност: 

1.1 Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да 

осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на 

Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).  

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците, следва да 

представят информация в част IV раздел А на ЕЕДОП.  

1.2. Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно Наредба за реда за 

класифициране на растенията и веществата като наркотични, по реда на Закон за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП). За доказване на 

съответствието с посоченото изискване участниците, следва да представят информация 

в част IV раздел А на еЕЕДОП.  

Информация по т.6.1.2.  се представя, само когато участникът подава 

оферта за тези номенклатурни единици от обособена позиция, които са 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.        

2.Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 

състояние на участниците в процедурата.  

 

 3. Изисквания относно техническите възможности на участниците 

3.1 Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на 

условията за съхранение на лекарствените продукти, за да гарантира своевременно и 

качествено изпълнение на поръчката. 

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 

необходимата информация за складовата база, с която разполагат за съхранение на 

лекарствените продукти в таблица В: Технически и професионални способности, част 

IV „Критерии за подбор" на еЕЕДОП. 



3.2. Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни 

средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение  

на лекарствените продукти. 

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 

необходимата информация за транспортните средства, с които разполагат за 

изпълнение на поръчката в таблица В: Технически и професионални способности, част 

IV „Критерии за подбор" на еЕЕДОП. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.   

 

1. "Медофарма" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис и 

мастилен подпис на Управителя, в който участникът декларира: информация за 

възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 

оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и данъчна 

регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в списък на 

защитено предприятие; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 



участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV-P-T-EUS-139-2/11.04.2016г. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които 

разполага, както и складовата база и персонала за изпълнение на поръчката.  

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор. 

Комисията приключи работа на 12.08.2019г. в 16:10 часа.  

Комисията продължава работа на 15.08.2019г. от 13:30 часа, в пълен състав. 

2."Б.Браун медикъл" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че не е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци, но не епосочил публичния регистър; не 

участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет 

на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие 

престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 



декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV-P-T-EU-S-030-4. Технически и професионални способности, чл.58, 

§4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които разполага, както и 

складовата база.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП с посочен публичен регистър за 

удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.   

 

3."Ей Енд ДИ България" ЕАД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис на Юлиян Христов и Веселин Филков, поставен на стр. 4 и стр. 5.В който 

описва информация за представителите на икономическия оператор, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 



търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 

условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 

и данъци; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания за изключване по 

чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в 

аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV-P-T-EU-S-042-/29.04.2013г. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които 

разполага, както и складовата.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до 

информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 



Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор. 

 

4."Алта фармасютикълс" ЕООД - Представя ЕЕДОП с валидни електронни 

подписи на самия пдф файл.  

В ЕЕДОП участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци, но не епосочил публичния регистър; не 

участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет 

на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие 

престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №:BG/WDA/MP-0020 от 26.03.2018г. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва складовата база, с която 



разполага, но няма описани транспорни средства - 6.3.2 от документацията на 

Възложителя, въпреки че са представени копия на свидетелства за регистрация на МПС 

- 6 бр. Същите да бъдат нанесени и е ЕЕДОП, по указанията на Възложителя.  

Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с 

предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП като посочи публичен регистър за 

удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д, както и 

да опише списъка на транспорните средтва, с които разполага, въпреки, че са 

представени копия на свидетелства за регистрация на МПС - 6 бр. Същите да бъдат 

нанесени и е ЕЕДОП, по указанията на Възложителя.     

Комисията приключи работа на 15.08.2019г. в 16:10 часа. 

Комисията продължава работа на 16.08.2019г. в 10:30 часа. 

 

5."Фарманет"АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че не е микро, малко или 

средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира 

преференциални условия по законодателството; може да представи доказателства за 

платени осигуровки и данъци; не участва с други икономически оператори в 

настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 

Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 

измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 

детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 

за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 



плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 

нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 

кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 

информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 

декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в 

съответния професионален регистър с Разрешение №: BG/WDA/MP-0002 от 

17.01.2018г. и  лицензия за търговия с наркотични вещества №:Т83/13.02.2018г. 

Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 

складовата база, с която разполага, но не и транспортните средства.  Декларира, че 

предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП с описан списък на транспорните средтва, с 

които разполага.   

  

6."Медекс" ООД - Представя ЕЕДОП подписан самия файл с електронен 

подпис на двамата управители, в който участникът декларира: информация за 

възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 



оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и данъчна 

регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в списък на 

защитено предприятие; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV-P-T-EUS-110-1/30.10.2017г. и лицензия за търговия с Наркотични 

вещества №:Т-80/10.01.2019г. Технически и професионални способности, чл.58, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които разполага, както и 

складовата база.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 



 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор. 

  

7."РОШ България" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан самия файл с 

електронен подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и 

предмета на обществената поръчка, информация за икономическия оператор - 

наименование, представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, 

декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено 

предприятие; не декларира преференциални условия по законодателството; може да 

представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV-P-T-EU-S-089-2/25.06.2015г. и Разрешение за производство/внос на 



лекарствени продукти, издадено от ИАЛ с №: BG/MIA-0078 от 28.12.2018г. Технически 

и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни 

средства, с които разполага, както и складовата.  Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор. 

 

8."Дансон БГ" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 

условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 

и данъци, но не е посочил национална база за тази информация; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 



участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: BG/WDA/MP - 0046-20.08.2018г. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които 

разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП като посочи публичен регистър за 

удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.     

 

9."Фьоникс Фарма" ЕООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци, но не е посочил национална база за тази 

информация; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания за изключване по 



чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в 

аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: BG/WDA/MP - 0076-29.01.2019г и Лицензия за дейности с наркотични 

вещества №: Т-36 от 28.01.2019г. Технически и професионални способности, чл.58, §4 

от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които разполага, както и 

складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП като посочи публичен регистър за 

удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.     

 

10."Търговска лига - Национален Аптечен център" АД - Представя ЕЕДОП 

подписан с електронен подпис самия файл, в който участникът декларира: информация 



за възложителя и предмета на обществената поръчка, информация за икономическия 

оператор - наименование, представителство, търговска регистрация и данъчна 

регистрация, декларира, че е микро, малко или средно предприятие; не е в списък на 

защитено предприятие; не декларира преференциални условия по законодателството; 

може да представи доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други 

икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; 

няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна 

организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на пари или 

финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV- R-T-EUS - 129-1/14.03.2016г. Технически и професионални 

способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които 

разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 



 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор.  

 

11."Фаркол" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в който 

участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 

условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 

и данъци; не участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да 

използва капацитет на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са 

налице основания за изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма 

осъждания и участие престъпна организация, корупция, измама, терористични 

престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други 

форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания за изключване по 

чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; 

осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от 

Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал нарушения в 

областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е обявен в 

несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в 

аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното законодателство, 

активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си 

дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко 

професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата 

процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно 

прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във 

връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV- R-T-EUS - 068-4/17.11.2017г. и Лицензия за дейности с наркотични 

вещества за медицински цели №: Т-33/05.02.2019г. Технически и професионални 



способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които 

разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на 

възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор.  

 

12."Екофарм" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен подпис, в 

който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на обществената 

поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, представителство, 

търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е микро, малко или средно 

предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не декларира преференциални 

условия по законодателството; може да представи доказателства за платени осигуровки 

и данъци, но не епосочил публичния регистър; не участва с други икономически 

оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 

Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 

измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 

детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 

за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 

плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 

нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 

кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 



информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 

декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в 

съответния професионален регистър с Разрешение №: IV- R-T-EUS - 057/14.05.2013г. и 

Разрешение за производтсво/внос №: BG/MIA-0098/18.04.2019г. Технически и 

професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни 

средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че предоставя 

достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП като посочи публичен регистър за 

удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.     

 

13."Диагностик Имиджинг" ООД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други икономически 

оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 

Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 

измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 

детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 

за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 

плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 



по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 

нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 

кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 

информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 

декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в 

съответния професионален регистър с Разрешение №: IV- R-T-EUS - 029/09.04.2013г. 

Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 

транспорни средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че 

предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор.  

  

14."Топ Хоспитал Сървиз" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци, но не епосочил публичния регистър; не 

участва с други икономически оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет 



на трети лица; няма да ползва подизпълнители; декларира, че не са налице основания за 

изключване по чл.57, §1 от Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие 

престъпна организация, корупция, измама, терористични престъпления, изпиране на 

пари или финансиране на тероризъм, детски труд или други форми на трафик на хора . 

Декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §2 от Директива 

2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с плащане на данъци; осигуровки; декларира, че 

не са налице основания за изключване по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - 

декларира, че няма основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 

професионално нарушение, не е допуснал нарушения в областта на екологичното 

право, социалното право, трудовото право, не е обявен в несъстоятелност, не е в процес 

на ликвидация, няма споразумение с кредиторите, не е в аналогична ситуация по 

несъстоятелност, съгласно националното законодателство, активите му не се 

управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил стопанската си дейност, няма 

споразумения, които нарушават конкуренцията, няма допуснато тежко професионално 

нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с настоящата процедура, не е 

участвал в подготовката на процедурата, не е допускал предсрочно прекратяване на 

договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил информация във връзка с 

настоящата процедура. Декларира, че няма специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението и в документацията на ОП. Относно 

ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, декларира по разпоредбата на чл.58, §2 

от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в съответния професионален регистър с 

Разрешение №: IV- R-T-EUS - 100-1. Технически и професионални способности, чл.58, 

§4 от Директива 2014/24/ЕС: описва транспорни средства, с които разполага, както и 

складовата си база.  Декларира, че предоставя достъп на възложителя до информацията, 

свързана с предмета на настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП не отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника не отговаря на изискванията за лично състоянише и 

подбор. Участникът следва, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП в срок от 5 

работни дни,  да предостави нов ЕЕДОП като посочи публичен регистър за 



удостоверяване на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или 

информация, която е достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.     

 

15. "Софарма Трейдинг" АД - Представя ЕЕДОП подписан с електронен 

подпис, в който участникът декларира: информация за възложителя и предмета на 

обществената поръчка, информация за икономическия оператор - наименование, 

представителство, търговска регистрация и данъчна регистрация, декларира, че е 

микро, малко или средно предприятие; не е в списък на защитено предприятие; не 

декларира преференциални условия по законодателството; може да представи 

доказателства за платени осигуровки и данъци; не участва с други икономически 

оператори в настоящата ОП; няма да използва капацитет на трети лица; няма да ползва 

подизпълнители; декларира, че не са налице основания за изключване по чл.57, §1 от 

Директива 2014/24/ЕС, няма осъждания и участие престъпна организация, корупция, 

измама, терористични престъпления, изпиране на пари или финансиране на тероризъм, 

детски труд или други форми на трафик на хора . Декларира, че не са налице основания 

за изключване по чл.57, §2 от Директива 2014/24/ЕС - няма нарушения свързани с 

плащане на данъци; осигуровки; декларира, че не са налице основания за изключване 

по чл.57, §4 от Директива 2014/24/ЕС - декларира, че няма основания свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, не е допуснал 

нарушения в областта на екологичното право, социалното право, трудовото право, не е 

обявен в несъстоятелност, не е в процес на ликвидация, няма споразумение с 

кредиторите, не е в аналогична ситуация по несъстоятелност, съгласно националното 

законодателство, активите му не се управляват от ликвидатор или съд, не е прекратил 

стопанската си дейност, няма споразумения, които нарушават конкуренцията, няма 

допуснато тежко професионално нарушение, не е в конфликт на интереси, свързани с 

настоящата процедура, не е участвал в подготовката на процедурата, не е допускал 

предсрочно прекратяване на договор за ОП, не е подал неверни данни и не е укрил 

информация във връзка с настоящата процедура. Декларира, че няма специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението и в 

документацията на ОП. Относно ЧАСТ 4 - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, А:Годност, 

декларира по разпоредбата на чл.58, §2 от Директива 2014/24/ЕС, че е вписън в 

съответния професионален регистър с Разрешение №: BG/WDA/MP-0073/11.01.2019г. и 

Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели №: Т-7/03.06.2019г. 

Технически и професионални способности, чл.58, §4 от Директива 2014/24/ЕС: описва 



транспорни средства, с които разполага, както и складовата си база.  Декларира, че 

предоставя достъп на възложителя до информацията, свързана с предмета на 

настоящата ОП. 

Комисията приема, че представения от участника ЕЕДОП отговаря изцяло на 

Приложение №:2, по документацията на възложителя. Предвид на това, комисията 

единодушно, 

 

Р    Е    Ш    И    : 

Офертата на участника отговаря на изискванията за лично състоянише и подбор.  

Относно декларираната регистрация и представените разрешения за търговия на 

едро с лекрствени продукти комисията направи допълнителна проверка на електронния 

портал на ИАЛ и Министерството на здравеопазването и констатира, че всички 

участници имат декларираната регистрация, по посочените от тях кодове. 

Комисията констатира, че по отношение на някои участници е налице 

основанията на чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП за липса, респективно непълнота на 

информацията относно личното състояние и подбор. 

Предвид гореизложеното, комисията единодушно 

 

                           Р    Е    Ш    И    : 

 

ОПРЕДЕЛЯ срок от 5 /пет/ работни дни, от получаване на съобщението за 

настоящото решение, участниците, както следва, 

1."Б.Браун медикъл" ЕООД; 

2."Алта фармасютикълс" ЕООД; 

3."Фарманет"АД  

4."Дансон БГ" ООД 

5."Фьоникс Фарма" ЕООД 

6."Екофарм" ООД 

7."Топ Хоспитал Сървиз" АД 

да представят: 

1."Б.Браун медикъл" ЕООД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване на 

заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е 

достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д.; 



2."Алта фармасютикълс" ЕООД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на 

магнитен носител в pdf и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване 

на заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е 

достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д и описани транспорни 

средства в част IV, раздел В.; 

3."Фарманет"АД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен носител в pdf 

и xml формат с описани транспорни средства в част IV, раздел В; 

4."Дансон БГ" ООД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен носител в 

pdf и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване на заплатени 

социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е достъпна в 

електронен формат - част II, раздел А, буква Д ; 

5."Фьоникс Фарма" ЕООД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване на 

заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е 

достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д ; 

6."Екофарм" ООД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен носител в pdf 

и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване на заплатени 

социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е достъпна в 

електронен формат - част II, раздел А, буква Д ; 

7."Топ Хоспитал Сървиз" АД - нов цифрово подписан еЕЕДОП на магнитен 

носител в pdf и xml формат с посочен публичен регистър за удостоверяване на 

заплатени социалноосигурителни вноски или данъци или информация, която е 

достъпна в електронен формат - част II, раздел А, буква Д ; 

Настоящият протокол да се изпрати на всички участници и да се публикува в 

профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа на 16.08.2019г. в 15:30 часа. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД / Първолета Петева / 

ЧЛЕНОВЕ: 

                    1. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД / Мерджан Мехмед / 

                    2. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /Жанета Донева/ 

                    3. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /д-р Гюрсен Зияфетова/ 

                    4. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /Велислава Писева/ 




